KREATIVITET I BEVEGELSE
Dra nytte av den enkle luft-træingen på
overlock-maskinen HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400.

™

ett-trykks luft-træing

FUNKSJONER & FORDELER
SLØYFER MED LUFT-TRÆING

Med ett-trykks luft-træing på HUSQVARNA® VIKING® 		
AMBER™ Air S|400, er det ingen sak å træ i sløyfene på 		
overlock-maskinen.

DIFFERENSIALMATING

Brukes for å unngå at strikket stoff strekker seg eller at lette stoffer
trekkes sammen. Kan rynke stoffet automatisk.

LED-BELYSNING

Lyser opp syområdet slik at du ser godt og belastningen på øynene
reduseres.

INNEBYGD TRÅDSPENNING

Før ganske enkelt trådene inn mellom trådspenningsbrikkene, 		
og se tydelig at trådene er godt festet mellom brikkene.

JUSTERBAR STINGLENGDE, KUTTEBREDDE
OG TRYKKFOTPRESS

Velg den best egnede stinglengden, finjuster kuttebredden og juster
hvor mye press du legger på stoffet for å oppnå jevne sømmer på 		
alle typer stoff.

INNEBYGD NÅLITRÆER

Easily enkel itræing av nåler i både høyre og venstre nålstilling med den
justerbare, innebygde nålitræeren.

EKSTRA TRYKKFOTHØYDE

Gjør det enkelt å få plass til og sy sammen flere lag eller tykke stoffer.

FUNKSJONER & FORDELER
SYING MED 4/3/2 TRÅDER

gjør det mulig å sy flere typer overlock-søm som pynte- 		
eller nyttesøm.

15 SØMMER

rask sying med profesjonelle resultater:

™

ett-trykks luft-træing

SIKKERHETSLÅS FOR SØM

Når frontdekselet er åpent, aktiveres ikke sikkerhetslåsen for
søm og maskinen syr ikke.

STANDARD UNIVERSALTRYKKFOT

OVERLOCK-SØM MED FIRE TRÅDER

HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|400maskinen leveres med standard universaltrykkfot allerede
festet på maskinen. Denne trykkfoten kan brukes med alle
typer sømmer.

OVERLOCK-SØM MED TRE TRÅDER, BRED (OG SMAL)

TRYKKFØTTER TIL Å KLIKKE PÅ

Sy sømmer og kaste over.

Overkastingssøm og dekorative kanter.
SMAL KANT MED TRE TRÅDER

Tynne, smale falder og kanter.

RULLEKANT MED TRE TRÅDER

Rullefalder og -kanter.

PICOT-KANT MED TRE TRÅDER

Picot-kanting for tynne stoffer.

FLATLOCK-SØM MED TRE TRÅDER, BRED (OG SMAL)

Flate sømmer og dekorsømmer.

ELASTISK OVERLOCK-SØM MED TRE TRÅDER

Bytt raskt og enkelt til en av de valgfrie trykkføttene, og få
tilgang til flere spesialteknikker på overlock-maskinen din.

ELEKTRONISK HASTIGHETSREGULATOR

Kraftig elektronisk hastighetsregulator med inntil 1300 sting
i minuttet.
• Sting-for-sting-kontroll med maksimal kraft ved alle
hastigheter.
• Sy raskt og spar tid.

INNEBYGD 2-TRÅDS OMFORMER

Enkel konvertering av overlock-maskinen til søm med 2
tråder ved hjelp av den innebygde omformeren.

INNEBYGD TRÅDKNIV

Sømmer på superelastiske stoffer.

Rask kutting av trådkjeder ved hjelp av den innebygde
trådkniven.

OVERKANTSØM MED TO TRÅDER, BRED (OG SMAL)

AVFALLSKURV

Overkastingssøm for ett stofflag.

OVERLOCK-SØM MED TO TRÅDER FOR 		
KANTING, BRED (OG SMAL)

Fest avfallskurven til maskinen for å samle opp stoffbiter
og tråd, slik at syområdet holdes ryddig.

Brukes til å kaste over kanter på tynne stoffer.

RULLEKANT MED TO TRÅDER

Til kanting av tynne stoffer.

FLATLOCK-SØM MED TO TRÅDER

Flate sømmer og dekorsømmer.
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